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Stará garda TJ Sokol Roveň  se představila v neděli na posvícení dne 5.10. 2014. 
Nahoře zleva Roman Pavliš, Luboš Zoubek, Martin Kučera, Jaroslav Valenta, Pavel 

Štěnička, Vítězslav Smítal, Miroslav Sháněl, dole zleva Zdeněk Horák, Alois Kuhnel, Milan 
Hrdý, Milan Cimfl a  Milan Šándor. Soupeřem jim byl tým, ve kterém nastoupil Luboš 

Dědek, Milan Rojkovič, Jiří Růžička a další bývalí fotbalisté z okolí. Výše uvedení borci 
vyhráli v poměru 4:1, branky Valenta, Zoubek, Horák, Pavliš – Růžička.      

      
Pernštejn okresní přebor 

 

sobota 18. října 2014           

15:30 hodin 

                                                                                                                                                    

 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase okresního přeboru  
2014/2015. Minulý týden jsme  se  doslova a do písmene přesvědčili, že každý týden není 
posvícení. Po parádním fotbale o posvícení (Roveň – Dašice) přišla pořádná blamáž ve 
vzdálené Kříčeni s prohrou 5:0. K tomu sousední Litětiny hrály na Torpedu a přivezly do 
naší společné obce dokonce hrozivý debakl 7:0… Věřme, že si v dnešním zápase udržíme 
domácí neporazitelnost a co víc, že si do tabulky připíšeme další tři body. Naše béčko 
dnes hraje ve stejném čase derby v Dašicích s tamním béčkem. Stánek „U Elišky“ je pro 
Vás opět tradičně připraven, přejeme Vám krásné sportovní odpoledne na fotbale v Dolní 
Rovni. 

http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas


Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 
Roveň „A“ – Dašice“A“ 3:1 (2:1), branky Absolon 2, 
Mládek sestava Baláš 2 - Král D. 1.5, Mládek 2, Zeman 
1.5, Kašpar 2 - Brňák 3 - Kaplan 1.5, Madák 2.5, 
Mikuláš 2, Mile 2.5 - Absolon 2. Střídali: Rataj, Roček, 
Koláček O. Fotbal, který potěšil přítomných 150 diváků, 
kluci makali celý zápas, radost pohledět.   
Mnětice „B“ - Roveň „B“ 2:4 (1:2), branky Rataj 2, 
Dušek, Nečesaný. Domácí byli příjemným soupeřem, 
náš tým odehrál celý druhý poločas pouze v deseti, 
neboť hrající trenér, který byl jedenáctým hráčem odjel 
se synem na představení „Jen počkej zajíci“.  
SK Křičeň“A“ – Roveň „A“ 5:0 (1:0) sestava Baláš 4 - 
Král D. (nehodnocen), Koláček M. 4, Mládek 4, Kašpar 4.5 
- Mikuláš 5 - Johanides 5, Madák 5, Roček 5, Kaplan 2 - 
Absolon 5. Střídali: Marek Šándor 5, Král R. nehodnocen. 
Mizerný výkon, vlastní gól, hattrick domácího kanonýra 
Biatha, zranění Davida Krále, krásný pažit a dost dobrá 
pikantní klobása, bramboráčky langoše. I o tom byl 

zájezd za fotbalem do této 33 km vzdálené obce. 
Roveň „B“ - Bukovka  2:0 (1:0), branky Dušek, P. 

Motyčka, sestava Smítal – Bareš, Roček, Mi.Šándor, Kašpar – Nečesaný, P. Motyčka, 
Prokeš, Dušek – Přibyl, Ma. Šándor, stř. R.Shejbal, Rojkovič, R.Král. Soupeř nehrál vůbec 
špatně, přesto zasloužená výhra, mezi diváky jsme marně hledali našeho občana, 
„bývalého kapitána Bukovky“ (pozn. Michala Švece)...     
Elévové: Roveň - H.Jelení 0:11, Tesla Pce – R 6:10, Chabada 5, Svoboda 2, Jedlička, 
Kosina, Bartoníček  

Gratulujeme  

V minulých dnech oslavil kulatou padesátku bývalý hráč a věrný příznivec  TJ Sokol 
Roveň Jaroslav Valenta (foto výše), který mimo jiné vykonával v letech 2005 – 2010 
funkci předsedy oddílu kopané. V komunálních volbách, které se konaly před 
týdnem, byl zvolen  poprvé do obecního zastupitelstva. Vše nejlepší, pevné zdraví, 
klid a pohodu mu přejí hráči, funkcionáři i diváci TJ Sokol Roveň!  
 

Pár otázek Roveňského poločasu pro Radka Krále (nar. 1980) 

 
Určitě ne pan bezejmenný. Radek Král je stále aktivním 
hráčem, nastupuje především v béčku našich mužů, když je 
však potřeba, nastoupí, klidně až v závěru zápasů našeho 
prvního týmu. Vedle toho stihá psát referáty o jednotlivých 
zápasech a vykonávat funkci administrátora webových 
stránek. Fotbal v Rovni podporuje také jako sponzor. 
Faktem je to, že již není oficiálně bafuňářem, členem výboru 
TJ Sokol Roveň, ale je pořád tím, díky kterému fotbal          
v Rovni žije a jede dál. Dnešní povídání proto patří právě 
jemu. 
Radku, na úvod, čím pro Tebe byl a  je sport, především 
pak fotbal? Především fotbal byl, je a vždycky bude 

důležitou částí mého života (působím v něm již 30 let). Je pro 
mě především zábavou, relaxací a trávením mého volného 

času s přáteli, ale také možností jak se zapojit do veřejného dění v obci. 
Jsi nejen hráč, ale i dlouholetý funkcionář. Co bys chtěl říci na toto téma? 
Jak jsi napsal v úvodu, oficiálně již funkcionář nejsem, i když je pravda, že o dění v našem 
oddíle mám stále dosti zaručených informací. Určitě je ještě mnoho věcí, které by šlo         
v našem oddíle vylepšit, za sebe mohu říci, že k tomu budu vždy nápomocen, ale je 
potřeba, aby se do toho zapojilo více lidí. Skutečnost, že vše aktuálně visí (dle mého 
názoru) na dvou lidech, je tristní. Chtělo by to aktivnější členskou základnu. 



 
 
I když dnes již nejsi členem výboru, pořád pro fotbal děláš strašně moc. Jsi pořád 
svobodný, roky přibývají, myslíš, že toho času, který fotbalu na úkor jiných věcí 
věnuješ, nebudeš někdy litovat? Také jsem si ji již tuto otázku několikrát položil, 
nicméně fotbal mi přinášel, přináší a snad i bude přinášet spoustu radosti a zábavy. Je 
však pravdou, že asi není úplně normální být ve svém věku svobodný a bezdětný. Už na 
tom ale intenzivně pracuji.  
Hodně času věnuješ mimo jiné i tomu, aby web Sokola Roveň zůstával stále živý. Co 
říci na toto téma, nechtělo by to třeba k většímu zapojení vyzvat fandy Sokola 
Roveň? Nevím, rád mám věci pod kontrolou a nechci, aby se z našeho webu stala nějaká 
platforma pro výměnu názorů, jako je např. diskuse na lidovkách. Myslím si, že sokolské 
uskupení hrálo v historii důležitou a důstojnou roli (a to nejen v naší obci) a zaslouží si mít 
web tak říkajíc „na úrovni“. Samozřejmě, pokud má někdo doma zajímavé články (nejen    
o fotbale), tak sem s nimi, budu za ně rád. 
Zpět ke Tvé osobě, prozraď našim čtenářům, co děláš, jaké jsou Tvoje hlavní záliby? 
Mám na starosti finanční záležitosti společnosti FRUTIGER CZ s. r. o. (strojírenská firma s 
provozovnou v Týništi nad Orlicí). Dále jsem již přes deset let členem o. s. Amalthea, kde 
mám také na starosti finance, rozpočty a dotace. V poslední řadě jsem stále ještě účetním 
Sokola. A moje záliby? Dříve jich bylo určitě více, ale aktuálně je to fotbal, posezení           
s přáteli (při dobrém jídle a pití) a hlavně má mladá přítelkyně. 
A našim čtenářkám, jako stále nezadaný, úspěšný muž prozraď, jaká má šanci se 
zajímat o Tvoji přízeň? Jak jsem uvedl předchozí odpovědi, zadaný už jsem – takže 
slečny bohužel (možná bohudík). 
Ještě trochu politiky, po volbách do obecního zastupitelstva. Co Ty a případná 
kandidatura v příštím volebním období? Tak zde mám naprosto jasno. Určitě ne. 
Jak hodnotíš výsledek voleb, které se konaly ve dnech 10.-11.10.2014 z pohledu       
a výhledu sportovního rozvoje v příštím volebním období? 
Asi to bude zajímavé. Do zastupitelstva se dostalo 9 nových lidí, takže těžko říci, co se dá 
očekávat. Snad tam nějaká možnost získat větší podporu pro sport (a nejen v Sokole) 
bude. Sport by si to v naší obci určitě zasloužil, protože obec navenek nereprezentují jen 
hasiči. A jelikož mám i nějaké informace o podpoře sportu v okolních vesnicích (např. 
Ostřetín, Jelení, Moravany či Dříteč), tak mohu říci, že výše podpory sportu (nejenom 
finanční) je v těchto obcích na jiné úrovni než u nás. Bude to určitě jeden z velkých úkolů 
pro náš výbor. 
Do voleb do obecního zastupitelstva kandidovalo několik osob, členů Sokola – 
Ing.František Mikuláš, Jaroslav Valenta, Pavel Herbst, Pavel Švarc, Tomáš Madák. 
Přitom výbor TJ Sokol Roveň a výbor fotbalového oddílu stále hledá lidi ochotné 
přiložit ruku k dílu. I z toho důvodu, že nejsou lidi, je starostou TJ i předsedou 
oddílu kopané Ing. Milan Cimfl, který toho času ani nebydlí přímo v Rovni. Co 
myslíš, není škoda, že někdo z výše uvedených není ochoten nasměrovat svojí 
iniciativu a zatáhnout více především za tu káru s nápisem TJ Sokol Roveň? 
Na toto je lehká odpověď. Škoda to je a veliká, u některých výše jmenovaných doopravdy 
vidím potenciál posunout Sokol dále. Proč tomu však tak není, se musíte zeptat jich. 
Na závěr klasika, co bys chtěl vzkázat spoluhráčům, funkcionářům a divákům TJ 
Sokol? Spoluhráčům zdraví a radost ze hry, funkcionářům pevné nervy a divákům 
poděkování za jejich podporu – jen tak dále a ve větším počtu. 
                                                           

Honza Shejbal opět reprezentoval ČR 

 
Ve dnech 7. a  9. 10. 2014 nastoupil Honza Shejbal z Dolní Rovně (nar.1994) ve dvou 
přípravných  zápasech ČR – Francie hráčů do 20 let v Ústí nad Labem a Chomutově. 
První zápas skončil 1:1, Honza odehrál posledních 30 minut (záznam v archivu ČT sport  
– odkaz na našem webu), druhý skončil prohrou 1:2, Honza nastoupil v základní sestavě, 
odehrál 60 minut a po centru spoluhráče Daniela Holzera z Baníku Ostrava  hlavou vstřelil 
jedinou branku naší reprezentace v tomto zápase.  
 
 



Trenér FC Hradec Králové Luboš Prokopec odpověděl 

 pro Roveňský poločas 

 
FC HK připravil pro své příznivce videozáznam, na kterém trenér 
Luboš Prokopec odpovídal fanouškům (najdete ho na www.fchk.cz). 
Roveňský poločas se též zeptal, a dotaz zněl:  Honza Shejbal  z 
Dolní Rovně, levonohý mladík Vašeho týmu  se solidním 
zrychlením a ideální fotbalovou postavou. Bek, záložník nebo 
hroťák? V minulém týdnu v kategorii U 20 reprezentoval ČR ve 
dvou zápasech s Francií, ve druhém zápase dal  dokonce  
jediný gól naší reprezentace. Jak vidíte jeho perspektivu, na 
čem musí  tento chlapec  od nás  z venkova ještě hodně 
 zapracovat,  a čemu nesmí ve svém věku podlehnout? 
 

Luboš Prokopec, trenér FC HK: Já se vrátím k tomu, k tomu proč  
jsme dali Honzu na  podhrotového útočníka, bylo více dotazů - z toho 
důvodu, že je rychlý. Jak na Spartě tak potom s Jabloncem se dalo 
předpokládat, že nás soupeř bude přehrávat, tak jsme tam chtěli dát 
rychlého hráče. Na Spartě měl asistenci na gól, dle statistik, které teď 
dostáváme ze svazu, vycházel velmi dobře. Co se týká jeho osoby, je 
to mladý hráč, má ještě výkonnostní výkyvy, musíme být trpěliví. 
Honza na sebe musí být náročný nejen po fotbalové stránce, ale i v 
životosprávě, musí dobře regenerovat a hlídat si zdravotní stav. 
Nesmí podlehnout těm nástrahám, které na mladé hráče číhají. 
                                                                                               

Jak se hrálo minulou sezónu? 

 

Roveň „A“ – TJ Valy  0:1 (0:0), Jeřábek  
TJ Valy – Roveň „A“  2:2 (1:1) Kutílek, Vohradník – Absolon 2  

 

Jak hrál náš soupeř v minulém kole? 

TJ Valy – SK Sparta Dašice 2:5 (2:1) Vohradník, Klas – O.Vajer 4. Buchtele  
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru  

a Hainz – sportovní trofeje IV. třídy Holicko 

    
Další program našich mužstev  

 Sokol Dříteč   - TJ Sokol Roveň“A“  So    25.10.14:30 

TJ Sokol Roveň „B“         - Sokol Chvojenec „B“  Ne   26.10.14:30 

TJ Sokol Roveň“A“  - TJ Slavoj Choltice  So  1.11.14:00 
                      

 


